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Programmanummer 1 Bestuur en ondersteuning 

Behandelend ambtenaar VMHO Vroemen 
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Wat hebben we aan het 
einde van de bijeenkomst 
bereikt?  

De raad is door de Rekenkamer Maastricht geïnformeerd over de inhoud van 
haar rapport en heeft de gelegenheid gehad om vragen te stellen.  

Vorm bijeenkomst Informatiebijeenkomst  

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De raad 

Verloop voorgaande 
proces 

Het rapport “Zicht op samenwerking. De rol van de raad bij bestuurlijke 
samenwerking in Maastricht” is in november 2015 aangeboden aan de raad. 
Naar aanleiding van de aanbevelingen is er vanuit de raad vervolgens in 2016 
een projectgroep met raads- en burgerleden aan de slag gegaan. De 
resultaten van de projectgroep zijn op 24 januari 2017 in een informatieronde 
gepresenteerd aan de raad en worden in de praktijk toegepast.  

Een raadsvoorstel waarbij de aanbevelingen uit het rapport formeel worden 
vastgesteld is echter niet door de raad behandeld. Vandaar dat dit nu alsnog 
staat geagendeerd. Deze informatieronde is bedoeld om alle (nieuwe) 
raadsleden te informeren over de rekenkamerrapportage ter voorbereiding van 
de vaststelling van het raadsvoorstel. Na de informatieronde volgen een 
raadsronde en raadsvergadering waarin het raadsvoorstel wordt behandeld. 

Inhoud  De Rekenkamer Maastricht heeft onderzoek gedaan naar samenwerking 
tussen gemeenten en vormen van bestuurlijke samenwerkingsverbanden. Het 
rapport is vooral informerend van aard en beoogt een bijdrage te leveren aan 
de kennis van de raad over gemeentelijke samenwerkingsverbanden en aan 
het inzicht in mogelijkheden voor kaderstelling, toezicht en controle door de 
raad. Het doel is inzicht te bieden in de wijze waarop de gemeente participeert, 
de belangrijkste lessen die te leren zijn uit landelijk onderzoek, en om 
voorstellen aan te reiken voor verbetering van de kaderstellende en 
toezichthoudende rol van de raad bij gemeentelijke samenwerkingsverbanden.  

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Zich te informeren 

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
informatieronde 

Nee 

Vervolgtraject Na deze informatieronde zal op 25 september 2018 in de raadsronde worden 
gesproken over de aanbevelingen van de Rekenkamer. Conform de procedure 
voor behandeling rekenkamerrapporten wordt na de informatieronde een 
raadsvoorstel gemaakt met de strekking de aanbevelingen van de 
Rekenkamer over te nemen. Dat raadsvoorstel is tijdig beschikbaar voor de 
raadsronde van 25 september a.s. 

https://maastricht.notubiz.nl/bijeenkomst/357571/Raadsavond%2024-01-2017


 

 

 

 

 

 

Besluitvorming is voorzien in de raadsvergadering van 9 oktober 2018 

 

 


